
 گفتار سوم: شرکت در جرم

به رفتار همه مستند  ای که جرمدر ارتکاب جرم به گونه دو یا چند نفرعبارت است از: همکاری « شرکت در جرم» -1مطلب   

عبارت است از: ارتکاب جرم واحد توسط اشخاص متعدد. به عنوان مثال، در صورتی « شرکت در جرم»ها باشد. به عبارت دیگر، آن

ها، شرکا در جرم هر یک از آنای شده و مشترکاً مبادرت به ربودن مال منقول متعلق به دیگری نمایند، وارد خانه که دو نفر

 سرقت تلقی و مشمول مجازات مقرر برای فاعل مستقل سرقت خواهند شد.

 مستند  جرمی مشارکت نماید و جرم عملیات اجراییکسی است که با شخص یا اشخاص دیگر در « شریک جرم»بر این اساس، 

 ی آنان باشد.به رفتار همه

 پردازیم.شرکت در جرم دارای سه عنصر قانونی، مادی و معنوی است که در ادامه به بررسی این موارد می -2مطلب 

  الف( عنصر قانونی

ده است و همچنین احکام مجازات ق.م.ا بیان ش ۱۲۵حکم شرکت در هر نوع جرمی به عنوان یک قاعده کلی در ماده  -1مطلب 

شرکت در جنایات در کتاب سوم )بخش اول، فصل ششم( و جنایات مستوجب دیه در کتاب چهارم )بخش اول، فصل ششم( بیان 

 شده است.

 . البته در مورد جرایم حدی باید قائل به تفکیک شد:پذیر استشرکت در جرایم مستوجب حد نیز امکان -2مطلب 

باشند؛ به این معنا که وقوع جرم به هیچ نحو با مشارکت فرد دیگری ممکن نیست؛ مانند: برخی جرایم حدی قائم به فرد می -1

 .مشارکت در این جرایم مفهومی نداردمصرف مسکر، قذف و سب نبی در نتیجه 

تواند گاه یک نفر به تنهایی نمییچشوند و هبرخی جرایم حدی فقط با فرض مداخله دو نفر در افعال مادی جرم، محقق می -2

 ؛ مانند: زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه.کندشرکت در این دسته از جرایم، صدق میمرتکب این جرایم شود. بنابراین 

برخی جرایم حدی مانند جرایم تعزیری، هم به تنهایی قابل تحقق هستند، هم با شرکت دو یا چند نفر؛ مانند: قوادی، سرقت،  -۳

 (۱۲۵، ص ۲ه، بغی و افساد فی االرض. )اردبیلی، همان، ج محارب

بر این  وصف شرکت نیز منتفی خواهد بود.در صورتی که رفتار شرکا به موجب قانون، جرم شناخته نشده باشد،  -۳مطلب 

گاه آید، هیچشمار می اساس، شرکت در رفتاری که به دالیل موجهه قانونی، مانند دفاع مشروع یا اجرای حکم قانون و ....، مباح به

اثر بماند )جرم عقیم(، شرکت در جرم، محقق شرکت در جرم نخواهد بود. همچنین در موردی که قصد مرتکب در ارتکاب جرم، بی

زا مانند بنزین در زمین نخواهد شد؛ به عنوان مثال، اشخاصی که به قصد آتش زدن محصول کشاورزی متعلق به دیگری، مواد آتش

. از آنجایی که حکم جرایم عقیم در نظام ماندشود و اقدام آنان عقیم مید، اما به دلیل رطوبت شدید، آتش روشن نمیپاشناو می

 باشد، هیچ نوع مشارکتی در این نوع افعال، محقق نخواهد شد.کیفری ما، اباحه می

  عنصر مادی ب(

شرکت در جرم با صدور فعل مادی جرم از کند، که ارتکاب فعل مادی برای تحقق جرم کفایت می در جرایم مطلق -1مطلب 

باشد اثبات رابطه علیت بین رفتار شرکا و نتیجه مجرمانه منتفی می. در این دسته از جرایم، گرددیکایک شرکا محقق می

 .و فقط کافی است که جرم، مستند به رفتار همه آنان باشد

شریک در آن از آن جرم مرکب را مرتکب شوند،  یک جزء، صرف اینکه هر یک از افراد، ارتکاب جرایم مرکب در -2مطلب 

به عنوان مثال، در جرم کالهبرداری در صورتی که یک نفر توسل به وسایل متقلبانه و دیگری بردن جرم محسوب خواهند شد. 

 اهند بود.دیده را مرتکب شوند، شریک در جرم کالهبرداری خومال بزه



. باشدشرکت در شروع به جرم نیز قابل تصور میباشد، بلکه شرکت در جرم فقط در مورد جرم تام، قابل تصور نمی -۳مطلب 

نفر به قصد سرقت وارد منزل دیگری شوند و اموالی را بردارند ولی موفق به خارج کردن مال نشوند  سهبه عنوان مثال، در صورتی که 

 شریک در جرم شروع به سرقت خواهند بود.ی برداشتن مال، دستگیر شوند، و در همان مرحله

. به عنوان مثال، در صورتی که مأمورانی که وظیفه باشدشرکت در جرایم ناشی از ترک فعل نیز قابل تحقق می -4مطلب 

م فرار کند، همه آنان به عنوان شریک حفظ یا مراقبت از متهم را به عهده دارند، در انجام وظیفه خود سستی کنند و بر اثر آن، مته

 در جرم، قابل تعقیب و مجازات خواهند بود.

کنی، اصول ایمنی ؛ به عنوان مثال، چندین کارگر در هنگام پیباشدشرکت در جرایم غیرعمدی نیز قابل تحقق می -5مطلب 

باشد؛ ها میاین مورد، قتل نتیجه تقصیر جمعی آن را رعایت نکنند، در نتیجه، دیوار فروبریزد و یکی از کارگران به قتل برسد. در

 احتیاطی مرتکب تقصیر گردد.هرچند یکی به علت عدم رعایت نظامات دولتی، دیگری به علت عدم مهارت و سومی به علت بی

نیز قابل تحقق  گاهی اوقات به صورت تسبیبشود، بلکه در جنایات، شرکت فقط به صورت مباشرت محقق نمی -6مطلب 

 علیه را در آب بیندازند تا غرق شود.باشد؛ به عنوان مثال، دو نفر با کمک هم، مجنییم

 عنصر روانی -پ

باشد، لکن با توجه به قواعد موجود در ق.م.ا در مورد عنصر روانی شرکت در جرایم عمدی، ساکت می ۱۲۷هرچند ماده  -1مطلب 

هر یک از شرکا برای تحقق شرکت، عمد و  علماین قانون، باید گفت که  ۱۴۴و  ۱۴۰ی مورد شرایط مسئولیت کیفری، مانند ماده

کشی ها در حال اسبابنفر، با این تصور که آن دوباشد. بنابراین در صورتی که شخصی در حین ارتکاب جرم سرقت توسط الزم می

 همچنین: هد بود.ها در ربودن مال کمک کند، به عنوان شریک در جرم، قابل تعقیب نخواباشند، به آنمی

حاصل شود. بنابراین در صورتی که شخص بدون اطالع  زمان ارتکاب جرمو یا در  قبل از ارتکاب جرمعلم به ارتکاب جرم باید  -1

 شریک در جرم نخواهد بود.آن، علم به جرم بودن عمل پیدا کند،  پس از خاتمهدر جرمی شرکت نماید و 

. این توافق ممکن است در اثنای ارتکاب ق پیشین شرکا بر ارتکاب جرم خاص نیستمنوط به تبانی و توافشرکت در جرم  -2

جرم نیز حاصل شود. بنابراین هرگاه کسی در حین خارج کردن کاال از انبار سر برسد و از قرائن متوجه شود که سرقتی در حال وقوع 

 واهد بود.است و عالمًا به همکاری با دزدان بپردازد، عمل او شرکت در جرم سرقت خ

به ارتکاب جرم با مشارکت با هم  مصمم ؛ به این معنی که دو یا چند نفرباشدشرکت در جرم منوط به هیچ توافقی نمی -۳

کند، اما در صورتی که پیش از عملیات اجرایی جرم، دو یا چند باشند یا قصد مشترکی بر ارتکاب جرم خاص داشته باشند، کفایت می

ها از حدود توافق خارج شوند و مرتکب جرمی گردند خاص توافق نمایند، اما در اثنای ارتکاب، بعضی از آننفر برای ارتکاب جرمی 

. اند، نسبت به این مقدار مسئول خواهند بودفقط افرادی که از حدود توافق خارج شدهها نبوده است، که مقصود همه آن

ولیت آنان را در شرکت تعیین خواهد کرد، ولی وحدت وحدت قصد بر ارتکاب جرم خاص، حدود مسئبه عبارتی دیگر، 

علیه را مجروح و مقتول ؛ به عنوان مثال، دو نفر با قصد قتل با ضربات کارد، مجنیگاه شرط شرکت در جرم نیستمذکور هیچ

د خواهند بود. در این اند، لیکن شریک یکدیگر در ارتکاب قتل عمنظر نداشتهکنند، هرچند پیش از آن، بر حصول نتیجه مذکور اتفاق

علیه را مجروح و مضروب کرده باشد، باز هم هر دو شریک در ها عمداً و دیگری سهواً مجنیتوان تصور نمود که یکی از آنمثال می

 شوند.قتل تلقی می

 نخواهد بود. . بنابراین در صورت وجود اجبار یا اکراه، شریک در جرمشریک باید با اختیار و اراده در جرم شرکت نماید -4

، که عنصر روانی در این جرایم، تقصیر یا باشدشرکت در جرایم غیرعمدی نیز قابل تحقق میگونه که بیان کردیم، همان -5

ق.م.ا( به عنوان مثال، دو نفر مشترکاً مسئولیت مراقبت از برج فرودگاهی را بر عهده دارند.  ۱۴۵باشد. )تبصره ماده خطای کیفری می

کنند. در نتیجه، با اخالل در تنظیم و کنترل پرواز فاوتی در شغل و به منظور صرف غذا، محل خدمت را موقتاً ترک میتبه علت بی

شوند. مسئولین ای کشته میشوند که در ضمن خسارات مالی، عدههواپیماها، باعث تصادف بین دو هواپیما در باالی فرودگاه می



قتل غیرعمدی خواهند بود و یا در صورتی که افراد یک تیم جراحی قبل از عمل جراحی و  مراقبت از برج فرودگاه، شرکای در جرم

یا ضمن عمل جراحی بدون رعایت کلیه موازین فنی و علمی و نظامات دولتی، مبادرت به عمل جراحی نمایند و در نتیجه، بیمار فوت 

 ود.عمد خواهند بکند، اعضای تیم جراحی مزبور، شرکای در جرم قتل شبه

ی وجود رابطه، که باید تقصیر مشترک آنان، علت وقوع جرم شناخته شودباشد که آنچه در این جرایم نیز مهم است، این می

؛ به این معنی که تقصیر، زمانی محقق است که وقوع نتیجه مجرمانه عرفاً محتمل باشد. شودعلیت نیز بر اساس عرف بررسی می

توانسته است وقوع آن را احتمال دهد، یعنی احتمال نتیجه برای هر یک از عامالن جرم نمیکه هیچبنابراین در صورتی که ثابت شود 

 باشد و مسئولیت منتفی است. باشد، تقصیر محرز نمیپذیر نمیانسان محتاطی در اوضاع و احوال وقوع جرم، امکان

–۵۵۶؛ صانعی، همان، ص ۲۸۹–۲۹۳ناتری، همان، ص ؛ شمس ۲۰۲–۲۰۶؛ گلدوزیان، همان، ص ۷۸–۸۷، ص ۲)اردبیلی، همان، ج 

۵۵۵)  

 مواد مربوط به شرکت در جرم

ها ی آنمستند به رفتار همهجرمی مشارکت کند و جرم، عملیات اجرایی  هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در»ق.م.ا:  ۱۲۵ ماده

، شریک خواه اثر کار آنان مساوی باشد، خواه متفاوت وباشد، خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد، خواه نباشد 

مستند به تقصیر دو  نیز چنانچه جرمجرایم غیرعمد است. در مورد  مجازات فاعل مستقل آن جرمدر جرم محسوب و مجازات او، 

 جرم است.آن مجازات فاعل مستقل  و مجازات هر یک از آنان،شوند شریک در جرم محسوب می باشد، مقصران،یا چند نفر 

های دوم، سوم و چهارم این قانون تبصره: اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتاب

 «گیرد.انجام می

با  باشد.تعدد بزهکاران از شروط تحقق شرکت میبنابراین «. وجود شخص یا اشخاص دیگر»دارد: صدر ماده بیان می -1نکته 

علیه مجنیعلیه نیز در ارتکاب جرم علیه خود سهیم باشد؛ در این صورت، مکن است در میان بزهکاران، شخص مجنیاین حال م

ای باشد که فعل او بر اساس قاعده علیه در وقوع جرم باید به گونه. البته مداخله مجنینیز در شمار شرکا به حساب خواهد آمد

( همچنین وجود شخص یا اشخاص دیگر در ارتکاب جرم، به ۸۴، ص ۲لی، همان، ج کلی، جزء علت تامه جرم محسوب شود. )اردبی

هر شریک به تنهایی و مستقاًل مسئول باشد که مسئولیت شریک جرم، وابسته به مسئولیت دیگری باشد، بلکه این معنا نمی

 نفس عمل. بنابراین هرگاه داردای دارد که به مسئولیت دیگران ارتباط ناعمال خویش بوده و مسئولیت مستقل و جداگانه

کنندگان در جرم، معاف همه شرکت)علل عینی( مانند دفاع مشروع و ... قابل تعقیب نباشد،  عوامل موجهه جرمبه علت یکی از 

)علل شخصی( مانند جنون و ... معاف از  کیفری علل رافع مسئولیتکنندگان به . ولی هرگاه یکی از شرکتاز تعقیب هستند

 ( ۷۱–۷۲، ص ۳)محسنی، همان، ج  این زوال مسئولیت جنبه شخصی داشته و نسبت به سایرین تأثیر ندارد.تعقیب باشد، 

بنابراین برای تحقق شرکت در جرم، مرتکبین «. در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند»... ق.م.ا بیان داشته: ۱۲۵ماده  -2نکته 

؛ شودمقدماتی، شرکت محسوب نمی اعمال. بر این اساس، شرکت در اید در عملیات اجرایی جرم، با یکدیگر همکاری کنندب

به عنوان مثال، برای سرقت از منزل غیر، فقط کلید تهیه نماید. همچنین در زمان ارتکاب جرم باید با بقیه شرکا وارد عملیات اجرایی 

. به عنوان مثال، اگر کسی در سرقت، فقط شودای، شرکت محسوب نمیعملیات حاشیهصرف حضور در انجام شده باشد و 

نقش مراقبت را در نزدیکی محل سرقت داشته تا ورود مأمورین را به سارقان اطالع دهد، شریک در جرم نیست. همچنین شرکت در 

 (۲۰۳ثار جرم. )گلدوزیان، همان، ص ؛ مثل از بین بردن آشودباشد، شرکت محسوب نمیپس از وقوع جرم میاعمالی که 

ی علیت احراز رابطهباید گفت: برای تحقق شرکت در جرم، « ها باشدی آنجرم، مستند به رفتار همه»با توجه به قید  -۳نکته 

ای یجه؛ با این توضیح که تأثیر رفتار هر یک از شرکای جرم در نتباشدی مجرمانه، ضروری میبین اعمال ارتکابی شرکا و نتیجه

رفتار هر کدام، جزئی از علت وقوع شود، ممکن است یکسان نباشد؛ ولی شرط، این است که ها حاصل میکه از رفتار جمعی آن

میان رفتار و نتیجه به طوری که اگر  مالزمه عرفی. همچنین رابطه علیت بین رفتار شرکا و نتیجه مجرمانه به معنای جرم باشد



کند که جرم، عمدی باشد یا غیرعمدی، مطلق باشد یا تفاوت نمیباشد. شد، می، جرم واقع نمیها نبودرفتار هر یک از آن

هایی را به ای قصد قتل کسی را بکنند و بدین منظور، آسیب( بنابراین در صورتی که عده۸۳، ص ۲. )اردبیلی، همان، ج مقید

باشند. این امر در ها، شریک در قتل میفقط واردکنندگان آسیبها موجب قتل شوند، علیه وارد کنند و تنها برخی از آسیبمجنی

 ق.م.ا نیز بیان شده است. ۳۶۸ی ماده

الزم نیست اثری که عمل هر یک از مرتکبین در تحقق نتیجه در مورد تأثیر عمل شرکا در تحقق جرم باید گفت:  -4نکته 

شود. بنابراین آنچه برای تحقق باز هم شرکت در جرم، محقق می ، بلکه در صورت متفاوت بودن اثر هر یک،گذارد، برابر باشدمی

عمل هر یک از مرتکبین، جزئی از علت وقوع جرم باشد و برابری عمل مرتکبین شرکت در جرم، مهم است، این است که 

بات متعددی وارد . به عنوان مثال، در صورتی که سه نفر قصد قتل دیگری را بکنند و به وی ضرباشددر تأثیرگذاری، مهم نمی

کنند، لذا اثر ضربات یک نفر به دلیل قدرت جسمانی باالتری که دارد، شدیدتر باشد، و یا در ارتکاب جرم تخریب، به دلیل ابزاری که 

کنند، باشد و یا یکی برد، میزان خسارت وارده بیشتر از خسارتی که سایرین وارد میکنندگان برای تخریب به کار مییکی از شرکت

ز شرکا جراحتی از جنس سمحاق )جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد( و دیگری جراحتی از جنس موضحه )جراحتی ا

 همه جراحاتکه پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند( و سومی جراحتی از جنس دیگر، وارد کنند، لذا 

شرکت در جرم محقق شده و مجازات هر کدام، مجازات  وند، در همه این موارد،علیه شسرایت کنند و منجر به قتل مجنی

 باشد.فاعل مستقل آن جرم می

 است. جنبه موضوعی دارد و با دادگاه* تعیین میزان تأثیر رفتار شریک، 

شر، مجازات ؛ به این معنا که به هر نحوی که مباباشدمجازات فاعل مستقل آن جرم میمجازات شریک در جرم،  -5نکته 

ای به شراکت، مرتکب جرم سرقت تعزیری شوند. بنابراین در صورتی که عدهشود، هر یک از شرکا نیز به همان شکل مجازات میمی

مسئولیت کیفری هر شریک، . از این رو، به طور مستقل در حق هر یک اعمال خواهد شدشوند، مجازات شرکت تعزیری 

باشد و می کامالً شخصی. به عبارت دیگر، مسئولیت کیفری شریک در جرم، باشدا میمستقل از مسئولیت کیفری سایر شرک

. تواند به تنهایی مورد تعقیب قرار گیردهر شریک جرم میبه هیچ نحو به مسئولیت کیفری سایر شرکا ربطی ندارد و لذا 

ود، مبادرت به سرقت اموال فرزند خود نماید ( به عنوان مثال، در صورتی که پدری با مشارکت برادر خ۲۰۲)گلدوزیان، همان، ص 

ق.م.ا، پدر مستوجب حد نیست، برادر وی  ۲۶۸ماده « ج»ق.م.ا سرقت حدی باشد(، با وجود اینکه بر اساس بند  ۲۶۸)بر اساس ماده 

سرقت حدی  که در ربودن مال برادرزاده خود، نقش اجرایی داشته است، با احراز شرایط الزم برای سرقت حدی، مشمول مجازات

خواهد بود. همچنین پس از تعیین مجازات قانونی هر یک از شرکا، دادگاه موظف است بار دیگر تحقیق کند که آیا علل قانونی وجود 

، مانند: کمک و راهنمایی شریک در علل عینی؟ در صورت وجود موجب تخفیف یا معافیت شریک از مجازات شوددارد که 

 شخصی، عللق.م.ا(، و یا  ۳۷ماده « ح»ت( و یا مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم )بند قانون تعزیرا ۵۲۱کشف جرم )م 

دادگاه فقط در حق شرکایی ق.م.ا(،  ۳۸ماده « ث»سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری )بند مانند: ندامت، حسن

جهات قانونی تشدید . از سویی دیگر، در صورت وجود دکنکه دارای این جهات باشند، تخفیف یا معافیت را اعمال می

باشند، مانند: سردستگی گروه  شخصی، دادگاه ملزم به رعایت آن در تعیین مجازات هر یک از شرکا است. این صفات اگر مجازات

را دارا است، فقط در حق شریکی که این صفت ق.م.ا( و یا کارمند دولت بودن در جرم اختالس، دادگاه  ۱۳۰مجرمانه )ماده 

در مورد کسانی که به تعدد و تکرار باشند، مانند تعدد و تکرار جرم، دادگاه  عمومی؛ و اگر صفات کندمجازات را تشدید می

 (۸۸–۸۹، ص ۲. )اردبیلی، همان، ج اند، مجازات را تشدید خواهد کردجرم متهم

، که برای تحقق شرکت در این غیرعمدی نیز وجود دارد در مورد جرایمق.م.ا، شرکت در جرم  ۱۲۵ی بر مبنای ماده -6نکته 

 جرایم، الزم است دو شرط وجود داشته باشد:



 مباالتی است.احتیاطی و بی، که اعم از بی. هر یک از افراد، مرتکب تقصیر شده باشد6-1

ای که بتوان گفت: جرم ، به گونهی علیتی وجود داشته باشدی شرکا، رابطهی مجرمانه و تقصیر همهبین نتیجهباید . 6-2

ی ریزش کنی و در نتیجهمباالتی مشترک کارگران هنگام پیبوده است. به عنوان مثال، در اثر بی ی شرکاهمهمستند به تقصیر 

مهندس  انگاری خود، جوشکاری ناقص نماید و سپسهای گاز با سهلمیرد و یا کارگر متصدی اتصاالت لولهدیوار، یکی از کارگران می

ی نشست گاز، فردی کشته شود، در این موارد، شرکت در ناظر هم مسامحه نموده و دستور رفع نقص جوشکاری را ندهد و در نتیجه

فردی مرتکب تقصیر شده باشد، اما تأثیر او در وقوع حادثه نقشی جرم غیرعمدی محقق شده است. بنابراین در صورتی که 

 جرم محسوب نخواهد شد. نداشته است، آن فرد، شریک در آن

باشد، بلکه باید بر اساس مواد مربوط به این مجازات شرکت در جرایم موجب حد، قصاص و دیه بر اساس این ماده نمی -7نکته 

 جرایم عمل نمود:

 باشد.حدود: مجازات هر یک از شرکا، مجازات فاعل مستقل می -7-1

ق.م.ا(، مجازات تمام شرکا  ۳۷۴تا  ۳۶۸است. البته در برخی موارد )مواد قصاص: مجازات هر شریک، مجازات فاعل مستقل  -7-2

 مستلزم پرداخت فاضل دیه است.

ق.م.ا،  ۴۵۳در مورد دیه برخالف حدود، قصاص و تعزیرات )که مجازات شریک، مجازات فاعل مستقل است(، بر اساس ماده  -7-۳

باشند. بر این اساس، یک دیه تعیین و بین شرکا تقسیم رداخت دیه میها به طور مساوی مکلف به پهر یک از شرکا یا عاقله آن

 شود.می

 

 

 


